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Muistio Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan (Valikko) verkosto 5/2021 

 

Aika:  Torstai 14.10.2021 klo 9.00 – 11.00 

 

Paikka: Teams etäyhteys   

 
 

                   Verkoston toiminta on avointa kaikille vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille 

tahoille. Kokouksiin voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä. 

 
Yhdistys Nimi 

Tornion Asuntopalvelusäätiö / Meän talo Arja Prykäri 

Tornion Asuntopalvelusäätiö / Meän talo Marja Ylitalo 

Toivola-Luotola Setlementti ry Johanna Axelsson 

 Riikka Rajala 

Rikosuhripäivystys Jenni Kreivi 

Meri-Lapin Mielenterveysseura ry Maria-Riitta Saares 

Luotolan Nuoret ry Anu Rastas 

Suunta 2000 ry Marko Vapa 

  

Tornion Perheiden talo ry Merja Frantti 

  

Keminmaan Martat Anneli Paldanius 

Meriva sr/Kemikammari  Riikka Vuoristo 

Yhdessä ry  Kirsi Anttila 

 Suvi Hiltula 

Oulunseudun Nuorisoasuntoyhdistys ry  Janne Olsen 

Tornion Sydänyhdistys ry Hilkka Rantamölö 

Lapin Sovittelutoimisto Sanna Toivanen 

Karungin Palvelukoti ry/Torniotupa Outi Keinänen 

 Erika Keinänen 

 Juuli Rimpisalo 

Kivirannan Senioritalo ry / Senioripiste Marja-Riitta Tervahauta 

 Seija Sipola 

 Mia Pallari 

Suomen Karvakaverit ry Päivi Nevanperä 

 Annina häkkilä 

Ehyt ry Kemin toimintaryhmä Sari Pulakka 

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry  Sinikka Kähkönen 

 Annemari Kivivuori 

  

  

  

  

  

Meri-Lappi 
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ASIAT 

 

1. Kokouksen avaus ja tervetuloa  

 

2. Vapaaehtoisten virkistyspäivän 16.9. kuulumiset 

Vapaaehtoistoimijoiden virkistyspäivä on pidetty 16.9. klo 17-19 Pohjan Stadionilla Torniossa. 

Päivä on onnistunut ja vapaaehtoistoimijoita oli osallistunut yli parikymmentä. Toimijoita oli 

ollut useammasta taustayhteisöstä.  Yhteinen vapaaehtoisten virkistyspäivä koetaan olevan hyvä 

malli myös jatkossa. 

 

3. Ilmoitetut vapaaehtoistyön tunnit 

Vapaaehtoistyön tunteja oli ilmoitettu vuodelta 2020 heinäkuun loppuun mennessä 1900 tuntia ja 

tuolloin toimijoita oli kuusi. Alun perin tunteja ryhdyttiin keräämään, jotta vapaaehtoistyön 

tunnettavuus ja vaikuttavuus tulisi näkyväksi. Kysely ei kuitenkaan selvästi toimi, koska 

osallistujamäärät ovat jo toista vuotta peräkkäin hyvin pieniä. Jo alkuvuodesta verkostossa 

keskusteltiin siitä, että yhdistykset raportoivat jo tunnit rahoittajille ja pääjärjestöille.  

 

Verkoston keskustelee, mitä kyselylle tehdään tulevaisuudessa. Vaihtoehtoina ovat a) lopettaa 

kysely b) yhdistää kysely muihin järjestökyselyihin seutukunnallisesti c) tehdä yhdessä muiden 

toimijoiden kanssa maakunnallinen kysely d) pyytää jo valmiiksi raportoituja tunteja ympäri 

vuoden (lähetä kun sinulle sopii) sähköpostitse. 

12.8. kokouksessa päätettiin kyselyn jatkamisesta. Käydään läpi kyselyn tämänhetkinen tilanne. 

Tällä hetkellä 12 yhdistystä on ilmoittanut tunnit. 

 

Kokouksen päätös:  

Todettiin, että pandemiasta johtuen vapaaehtoistoiminnan tunnit ovat matalat eikä kannata nyt 

tänä vuonna kerätä vapaaehtoistoiminnan tunteja.  

 

 

4. Ilmianna Meri-Lapin vuoden vapaaehtoinen  

Elokuun Valikko kokouksessa keskusteltiin Tehemä pois- palkinnon ja Meri-Lapin ve-

palkinnon yhdistämisestä. Tehemä pois -ehdota palkinnon saajaa linkki on sulkeutunut. 

Meri-Lapin Vuoden vapaaehtoinen ja vuoden vapaaehtoistoiminta -palkinnot on jaettu yleensä 

joulukuussa. Tehemä pois -palkinto on Lapin Järjestöneuvottelukunnan palkinto, joka 

luovutetaan tänä Lapin Järjestöfoorumissa Torniossa. Edellisessä kokouksessa keskusteliin, 

kannattaisiko nämä kaksi palkintoa luovuttaa samassa tilaisuudessa.  Tähän mennessä ve-

palkinnon saajaehdokkaita on kolme. Vapaaehtoisten päivä on perinteisesti 3.12. Aiemmin 

Meri-Lapin palkinto on jaettu tuolloin.  

 

Keskustellaan ehdokasta ja tilaisuudesta, milloin ja missä palkinto jaetaan.  

 

https://www.xn--jrjesttieto-l8a3v.fi/images/tehem%C3%A4_pois-palkinto.pdf 

 

https://forms.office.com/r/GQYXZf8qgr 

 

 

 

https://www.järjestötieto.fi/images/tehem%C3%A4_pois-palkinto.pdf
https://forms.office.com/r/GQYXZf8qgr
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Kokouksen päätös: 

Käytiin läpi aiemmat Meri-Lapin vapaaehtoispalkinnon saaneet tahot ja henkilöt sekä tähän 

mennessä 2021 vapaaehtoispalkinnon saajaksi ehdotetut. Ehdotettuja oli kolme henkilöä. 

Keskusteltiin palkinnon saajien kriteereistä, jotka ovat luettavissa linkissä, missä vapaaehtoista 

voi ehdottaa. Päätettiin, että pidetään vapaaehtoistoiminnan palkinnon jakotilaisuus 3.12. 

Keskusteltiin ja toivottiin, ve-palkinnonjako pidettäisiin, jossakin Valikko-ryhmän tilassa. 

Yhdessä ry:n Kirsi Anttila keskustelee omien toimijoiden kanssa, josko tilaisuus voitaisiin 

järjestää heillä.  

 

5. Vapaaehtoistoiminnan liite 

Verkosto päättää, toteutetaanko Kotikulmilta-lehden mukainen liite vapaaehtoistoiminnan 

liitteenä vai tekeekö Majakka yleisemmän yhdistysliitteen. Majakan ehdotus aiemmassa 

kokouksessa oli, että liite toteutetaan siten, että se saadaan jakoon Torniossa järjestettävään 

Lapin Järjestöfoorumiin. Samalla siihen voidaan ennalta tehdä jutut Vuoden vapaaehtoisesta ja 

Vuoden vapaaehtoistoiminnosta.  

Palataan liitteen toteuttamiseen. Kotikulmilta lehdestä on tullut tarjous. 

 

Kokouksen päätös:  

Todettiin, että yksi liite vuodessa riittää ja päätettiin siirtää vapaaehtoistoiminnan liitteen 

toteuttaminen ensivuoteen 2022. Liitteen toteuttaminen vaatii taloudellisia resursseja ja 

työpanosta. Majakan toimesta on mietitty, että jatkossa liitteen voisi tehdä, teettää oppilastyönä.   

  

6. Vapaaehtoistoiminnan messut, koulutukset, työnohjaus ja virkistyspäivät 

Tornion järjestö- ja seniorimessut Lappiassa 18.11. klo 13-16. Tervolan järjestötapaaminen 

14.10.  

  

7. Osallistujien kuulumiset 

Turvapoiju: Maria-Riitta Saares kertoi ITRO -hankkeesta, joka on itsemurhan ehkäisyhanke. 

Linkki hankkeeseen: 

https://www.mielenterveysseurat.fi/merilappi/2021/09/16/itsemurhien-ehkaisy-itro/ 

Vapaaehtoistoimintaa jatkuu entiseen malliin. MTEA-koulutuksia on suunnitteilla. 

Vapaaehtoiskoulutuksia mm. chat-toimintaan.  Ensivuodelle suunnitteilla vapaaehtoiskoulutus.  

Toiminta niin kriisikeskuksen asiakastyössä kuin vapaaehtoistoiminnassa aktiivista ja pitää 

työntekijät kiireisenä. Marraskuussa on tulossa opiskelija.  

Suunta ry: Marko Vapaa kertoi, että Movemberi-tapahtuman jälkeen odotellaan lumia ja 2022 

maaliskussa oleva hiihtosuunnistuksen MM-kilpailuja. 

Yhdessä ry: Uusi työntekijä Annika Peurasaari on aloittanut Yhdessä ry:n työntekijänä. Klubi 

talon toiminta on käynnistynyt mukavasti ja kävijät ovat palanneet toimintaan. Ryhmätoimintaa 

on kaivattu ja uusia toimintoja on käynnistetty.  

Senioripiste: Seija Sipola kertoi, että kylästä-kylään kolmas kiertue on menossa. Lapin 

Marttojen kanssa yhteistyössä järjestetään mm. kokkailukursseja. Kerran kuukaudessa pidetään 

etäjumppahetkiä. Yhteistyötä on ollut monenlaista, mm. Onniauto kiertue. Peräpohjolasta on 

työharjoittelussa opiskelija. 

Perheiden talo: Merja Frantti kertoi Perheiden talon toiminnosta, joka on käynnistynyt lähes 

entiseen malliin. Kamraatti-hankeen varojen turvin järjestetään lasten syyslomaleiri, jossa on jo 

paljon osallistujia. Työtä ja tekemästä on paljon ja toimitilatkin täyttyvät ryhmistä.  

Majakka kuulumiset: Sinikka Kähkönen kertoi verkostojen toiminnoista, mm. uutena 

verkostona on tulossa ERVA-alueen (Oulu, Meri-Lappi, Rovaniemi) ikäkaariverkostojen 

https://www.mielenterveysseurat.fi/merilappi/2021/09/16/itsemurhien-ehkaisy-itro/
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vetureiden kokous. Ikääntyvien elämänkaariverkostossa on keskusteltu mm. 

Muistiosaamisverkoston/keskuksen kehittämisestä. Nuorten (NEO) elämänkaariverkoston 

seuraavassa kokouksessa on tulossa 1.12 TakuuSäätiön Taina Rajanen kertomaan 

TalousTsemppari-toiminnasta ja TakuuSäätiön palveluista nuorille. Tämä NEO-verkoston 

kokous on avoinna kaikille kiinnostuneille.  

 

8. Yhteinen vapaaehtoiskoulutus 

Keskusteltiin yhteisestä vapaaehtoiskoulutuksesta. Tuli esille toive ja tarve yhteiselle 

vapaaehtoiskoulutukselle. Sovittiin, että seuraava kokous järjestetään pian sekä tämän 

vapaaehtoiskoulutuksen, että tulevan vapaaehtoisten päivän 3.12 suunnittelun vuoksi. 

 

9. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään ns. hybridinä eli sekä livenä paikalla että etänä 

 

Keskiviikkona   3.11.2021  klo 14.00 – 15.30 Majakassa, Pohjoisrantakatu 14 toinen 

kerros. 

 

 

Muistion kirjasi Sinikka Kähkönen, verkostokoordinaattori Majakka 

 

 

 

 
 

 

 


